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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة بنشرها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكامل السالم من الخطأ، فما الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/


 الشورى سورة من 31-31 اآليات تفسري: والعشرون مسااخل اللقاء

 

 1  هـ3111لقاءات رمضان 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 من يهدي اهلل فال مضل   ،سيئات أعمالناعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن نو  ستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل حنمده ون
عبده ورسوله صلى اهلل  احممد   وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن   ،فال هادي له لله ومن يضل
 .له وصحبه أمجعنيآعليه وعلى 

بعث النيب صلى اهلل عليه  وجل   اهلل عز   أن   :ة وال تقارنها عطيةمنّ  هاوقنن العظيمة على الخلق التي ال تفمن المِ 
 وشرع الشرع ،وأنزل الكتاب ،وسلم

 فما هي عقيدتُنا يف هذا الشرع؟  
 متثال األمر؟ اكيف نصل إىل  
 ؟وجل   ماذا نفعل من أجل أن نصل إىل رضى اهلل عز   

 .يات من سورة الشورىهذا إن شاء اهلل يكون موضوعنا يف اآل

 

فإذن هذا الدين شرُعنا وشرُع من قبلنا،  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ :ا على خلقهيقول تعاىل ممتن  

 هذا الدين مثلُ أي  فهذه الشريعة چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ إذا تأملنا سنجد أصاله هذا الدين، 
، مما جيب هلل تعاىل من الصفات يف أصول الشريعة كليات التشريع يف أصول الدين شيء؟ يف أي  ما وصى به نوح 

يستقيم نظام  مث احلاجيات اليت ال ذلك من الكليات اخلمس الضروريات ، مث مابعدالتوحيدوأعظمها على اإلطالق 
قد تأمر األديان قد أُودع مثله يف دين اإلسالم، األديان السابقة كانت شتملت عليه افإن كل ما ، البشر بدوهنا

هو  ما ال أمر اهلل مبكارم األخالق حبسبمتثاو  ؛األمر بتقوى اهلل ؛تصديق لقاء اهلل ؛اإلميان بالبعث ؛بالتوحيد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ معروف 

 . ٩١: األعلى چٺ  ٺ      ٿ  چ  صحف من؟  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
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فإذا  ،نظر إىل احلجاف ،ينا به كما وصي به من قبلنا، ولكي تفهم هذا جيدا  ص  أن ديننا أصيل، وُ  إذن معىن ذلك
صلى فيه كما ورد يف  -مسجد اخليف-وهذا املسجد  !علم أن هذا املكان أتاه كل األنبياءاوضعت قدمك يف مىن ف

 . نبي ااحلديث سبعون 

قبله يف  اإلسالم مع ما ، جيتمع دينة، ولو تباعدت األزمنةالتشريعات التفصيليه تختلفافهذا دين واحد ولو 
 :متازات هذة الشريعة السمحة بأمور عظيمةااألصول وإن خالفها يف الفروع، 

 .األحكام آن علةيذكر يف القر  فكثري ما ؛متازت بتعليل األحكاما 
 متازت بسد الذرائعا 
 امتازت برفع احلرج، بالسماحة 
 .هبا علينا وجل   اليت أنعم اهلل عز   كل هذه من النعم العظيمة .بالفطرةامتازت بشدة االتصال  

 

ک   ڑ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑچ

ڻ  ۀ   ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻگ  گ  ڳ  ڳ  ک  ک  کگ  گ       

ۈ  ۈ    ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ 

ې   ې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    

پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  جث   ىت  يت  خب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت

 .٩1 – ٩١: الشورى چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 :يقول الشيخ

 ."هذه أكبر منة أنعم اهلل بها على عباده"

                                                             
 .رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن  
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هل من شاعر بذلك؟ من وجوه التفكر والتعبد، أن نتفكر يف حماسن الشريعة، واليوم يوم  !؟فهل من شاكر لذلك
وقع ما وقع و  طربت هبم نفوسهم وكثرت عليهم الفنتن الناس إنشر احملاسن بني الناس، أوان نشر احملاسن، اآلن آن 

، وإن كان من الزمن األول هو فرتاق الذي سيأيت الكالم عنه، فآن اآلن أوان ذكر احملاسنيف قلوب اخللق سبب اال
كما قال - األهن ظم هذه النعمة؛اليت نتقرب هبا إىل اهلل أن نع ن الدين، لكن من العبادات العظيمةوقت ذكر حماس

سيأتينا إن شاء اهلل يف سياق الكالم  ،وأن ندعو إليها بذكر حماسن الدين أكرب من ة أنعم اهلل هبا على عباده، -يخالش
 .األمر بذلك

 ما هي أكرب منة أنعم اهلل هبا على عباده؟

أن شرع لهم من الدين خير األديان وأفضلها، وأزكاها وأطهرها، دين اإلسالم، الذي شرعه اهلل للمصطفين "
المختارين من عباده، بل شرعه اهلل لخيار الخيار، وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون 

بد أن يكون مناسبا ال في هذه اآلية، أعلى الخلق درجة، وأكملهم من كل وجه، فالدين الذي شرعه اهلل لهم
امهم به، فلوال الدين اإلسالمي، ما ألحوالهم، موافقا لكمالهم، بل إنما كملهم اهلل واصطفاهم، بسبب قي

 ".ارتفع أحد من الخلق، فهو روح السعادة، وقطب رحى الكمال

 .ستسالما، اإلسالم املبين على االنالمي هو ديننا ودين األنبياء قبلفالدين اإلس

 :سم اإلسالم يطلق على أمور ثالثةاتتعجب فإن  وهلذا ال

 .يوجد أركان اإلسالم وأركان اإلميانه يقابل أركان اإلميان، إذن ىن ليطلق يف أضيق مع . 
 .مسه اإلسالماأوسع من ذلك دينا دين النيب صلى اهلل عليه وسلم  .2
 .مسها اإلسالماأوسع من ذلك أديان األنبياء كلهم  .3

 .اهلل هبا على اخللق أن شرع هلم الدين، وهذا الدين هو اإلسالم ة من  من  ىن ذلك أن أعظم معف

ڄ  ڄ  ڃ  چ :ستسالم ولذلك لو نظرنا يف كالم نوح عليه السالم ملا قال لقومهواإلسالم مبين على اال

إذن هذا دين  ،٢٧: يونس چڃ  ڃ  ڃچ  چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ          ڻ  چ نوح عليه السالم، ومثله ملن نسمع موسى 

 .، فإذن هذا أيضا  دين موسى عليه السالم٤٨: يونس چڻ  
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العظيمة حبثنا، هذا الدين  هبذه الصلةفإذا شعرنا ، وهكذا نفهم أن هذا الدين ديننا ودين من قبلنا هو دين اإلسالم
 .العزم من الرسل نرى ذكر أويل ملا نرى إىل اآلية ل من اخللق،م  على اخللق؟ شرعه اهلل هلم هلؤالء الكُ  ما أثره

 خامتة الرسالة، إذن البداية والنهاية هذه چڍ  ڍ   ڌچ هذة أول الرسالة،  چڇ  ڇ  ڇچ 

خر الرسل وهو النيب آ           چڍ  ڍ   ڌ چ  أول الُرسل   چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
الذي  من أوسع الشرائع، وعيسىصلى اهلل عليه وسلم، مث ذكر إبراهيم الذي هو رأس احلنيفية، وموسى الذي شرعه 

شرعهم اإلسالم كما كان شرع كل األنبياء   عليه وسلم مباشرة، فهؤالء أويل العزم من الُرسل كانسبق النيب صلى اهلل
 .واملرسلني

فهو روح  ،رتفع أحد من اخللقاما  بب قيامهم به، فلوال دين اإلسالمفاهم بساصطلهم اهلل باإلسالم، و هؤالء كم  
 .السعادة وقطب رحى الكمال

 ؟هذا الدين  هو ما

 .ودعا إليه من التوحيد واألعمال واألخالق واآلداب، وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم: قال 
 :أمورأربعة  دعا الدين إىل

 .سواء كان يف أمساء اهلل عز وجل وصفاته أو كان يف األولوهية التوحيد . 
 .اليت هي بالقلب والبدن واألعمال .2
 .اليت هي تعامل اإلنسان مع اخللق واألخالق .3
 .ب هبا الناس يف معامالهتماليت يتأد   دابواآل .4

 ".{َأْن َأِقيُموا الدِّينَ }: ولهذا قال"

 . چڑ  ڑ  کچ املطلوب أمامه ؟ يعين هذة املنة وهذا الشرع الذي شرعه لك ماهو املطلوب أمامه

 ".أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه: أي"

 كيف يكون إقامتها؟

 ".تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم"
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 الدين؟ معىن إقامة تقيمونه أي الدين، إذن ما

 .نقيمه على أنفسنا :أوال  

 .نقيمه على غرينا :ثانيا  

 ."وتعاونون على البر والتقوى وال تعاونون على اإلثم والعدوان"

 ، مسعنا يف مدح من دعى إىل اهللاليت سبقت الشورى مباشرة (فصلت)ولذلك أمس يف السورة اليت درسناها 

يظهر أكثر ماهو املطلوب، و املدح الثناء و  واليوم يزيد هذا ، ١١: فصلت چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ
 :أربعة أمور 

 .نفسكمالدين على أقيموا  . 
 .يف إقامته على غريكم اجتهدو ا .2
 .مث تعاونوا على الرب والتقوى .3
 .على اإلمث والعدوان حذرين من التعاونوكونوا  .4

 .هذا إقامة الدين

 {َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ }: مث يقول سبحانه وتعاىل 

 .وال تتفرقوا يف الدين

ليحصل منكم االتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن ال تفرقكم : أي{ َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ }"
 ."وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكمالمسائل وتحزبكم أحزابا، 

تفاقهم على الدين لكنهم االيوم وهي مسألة التعصب والتحزب مع  املسلمني األمر اخلطري الذي يعيشهوهذا 
 .يتعصبون ويتحزبون

ختضع له يف كل شيء، وتستسلم  ،أن تنقاد هلل ؟ماهو املطلوب منك ،أي أنت اآلن عبد هلل يف مجيع أمورك
 .كامال  هلل يف مجيع األمور  استسالم  اتستسلم  ،مسه اإلسالماألن دينك 

وال خياف إال من اهلل، وال يتحاكم إال  ،هلل إال ال يصليكما أنه ،  كلها هلل  عبادتهخيلص  ؟املسلم احلقيقي ماذا يفعل
ينتمي إال لدين اهلل،  أ على هذه اجلماعة، مايوايل ويرب ينتمي جلماعة تشرتي والؤه، حبيث  لشرع اهلل، أيضا  ال

وجد توال يعادي إال أعداء اهلل، هذا كان من أعمال اجلاهلية التحزب، اليوم  ،اليتحزب حلزب وال يوايل إال أولياء اهلل
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بني  اميكن أن جيمعو  ، البعثية، فالناس يتصورون أنهالقومية ،العلمانية ،اللربالية ،وخارجهأمساء كثرية يف داخل الدين 
فأنت لست حباجة ألي ، اعيةجتمه أحكامه التعبدية، وله أحكامه االقتصادية والسياسية واالاألمرين، الدين كامل ل

مثال   ،إنسان مسلم يف اجلانب التعبديميكن أبدا  أن يكون  ر، الإمنا هبذا الدين فك   ،أحد وال ألي نوع من التفكري
! كيف جيمع بني متناقضني؟  !هذا تناقض !رتاكي يف اجلانب السياسي أو االقتصاديأو اش ،علماين يف احلياة

 .كامه يف كل شيءاإلسالم له أح

األحزاب واحلذر أيض ا من االنتماءات اليت تتجه إىل الصبغة الدينية فيدخل الناس يف  ،فاحلذر من هذه االنتماءات
احلزب أو ألشخاص احلزب، وحيصل ما حيصل من تفريق السم  ويوالون ويربؤون عليها وينتصرون هلا وينتصرون

 .املسلمني يف األفكار والتصورات واملناهج

 َصامَ  َوإهن   اهلله  َرُسولَ  يَا:  َقاُلوا ((جَهَنَّمَ جُثَاءِ مِنْ فَهُوَ الْجَاهِلِيَّةِ، بِدَعْوَى دَعَا وَمَنْ)): يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .2((مُسْلِمٌ أَنَّهُ وَزَعَمَ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَإِنْ)): قَالَ  َصل ى؟ َوإهن  

 ،أفسدتهوال إنسان صاحل إال  ،أن حنذر من هذه طوائف احلزبية، ما دخلت احلزبية جمتمع إال فرقتهإذن املطلوب  
وإن   لغريهم ، واألعداءذا تريد؟ تشرتي والء الناس وحبهمما طائفة كلف ، وال قوي إال أضعفته،وال كثري إال قللته

خدمة نفس اهلدف، فمن هذه الكلمات الكبرية العلمانية و بنفس العمل ويريدون خدمة الدين  كانوا يقومون
 .واالشرتاكية نعود إىل الصغرية اليت ميكن أن تكون قريبة ونعايشها

 وجل   عز  واهلل  !ايستلمها كل شخص من هؤالء األحزاب فيضرب بعضهم بعض   ،ق اجلهوداحلزبية هذه عصا تفر  
يريدون أن خيدموا  ،فنجد الناس حيبون القرآن يريدون أن خيدموا الناس يف القرآن ،خيتربنا اختبار ا عظيم ا يف هذا األمر

والوا وجعلوا والءاهتم على ا به إال و رئوهنم القرآن ويدعون إىل اهلل، فما جتدهم بعد هذا الصدق الذي بدؤ ق  اجملتمع في ُ 
أو  ،أن يكون على اسم مدرستهم ، فحزهبم هذا ممكن، يصبح على حزهبملى مؤسستهمع ،على مدرستهم ،مكاهنم

 ،فتدخل األخطار وهم ال يشعرون حقيقة، فال جتد إقامة الدين على نفسهم وعلى غريهم ،حزهبم اسم مؤسستهم
 .وال التعاون على الرب والتقوى

أنت  ،لكن األمر يحتاج إلى استغاثة ،حقائقهوال النهي عن اإلمث والعدوان، أمر ليس بالسهل طرحه واستيفاء 

، ٧٧:المجادلة چڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چمطلوب منك أن جتتمع مع مجاعة املسلمني 

                                                             
 متابع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح -وإن اختلف فيه  -حديث صحيح أبو خلف موسى بن خلف : رواه أمحد يف مسنده، تعليق شعيب األرنؤوط  2
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ثابتة حلزب و هبا ود هذه الغلبة موع ،٦1: المائدة چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی چ
 .اهلل

: وَهِيَ وَاحِدَةً إِالَّ النَّارِ، فِي كُلُّهَا فِرْقَةً، وَسَبْعِنيَ ثِنْتَيْنِ عَلَى سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي وَإِنَّ))من هم حزب اهلل؟ هم اجلماعة، 

وراء النيب صلى  أننا كلنا نسري يف طريق: معناه 4((وَأَصْحَابِي عَلَيْهِ أَنَا مَا)) :، أيض ا من ألفاظ احلديث3((الْجَمَاعَةُ

 .اهلل، وننأى عن شق عصا املسلمني نسعى يف فكاك نفسنا من عذاب اهلل عليه وسلم ننشد احلق،

هنا مجاعة جتتمع وهنا مجاعة جتتمع وهنا  ،فنحن نبذل جهودنا يف االجتماع مع املسلمني وليس تفريقهم وتكفريهم 
فاخلطر اخلطر أن تدخل أفكار فيجتمع عليها الناس فتكون جزء ا من الدين  !يعتصمون وهنا يعتصمون فهذه حزبية

 .عليه وجتعل الوالء والرباء عليهوليست الدين كله، يعين األحزاب الدينية تأيت إىل أمر من أمور الدين وتعتين به وت

تصل، يف بداية األمر  ها أن، ويكون كل ه   -املقصود يف نظام الدول– هي موضوعهاجتعل تطبيق الشريعة  مثال  
يكونون مهتمني مث تتفرق هبم الشعب، لكن املرحلة األوىل يف حياة والدة احلزب اهتموا بتطبيق الشريعة، واهتمامهم 

 ،كما يزعمون ...أن تطبقه يف احملاكم يف االقتصادالعليا يف الدول من أجل  ةعن الطبق ، الكالمبتطبيق الشريعة
 -ومطلوب منا نأمرهم باملعروف ين لنااملدعو  – يواجهون أشخاص حوهلم من عامة الناساحلزب اعتىن هبذه املسألة، 

وهدف واحد جزء من  ،حيتفلون ببدع، نغمض أعيننا عن هذا كله ،يتقربون لغريه ،خيالفون يف توحيدهم يشركون باهلل
 .الشريعة

ما خيتلف عليه اثنني، لكنه جزء من الدين  ،حنن ال خنتلف أن حتكيم شرع اهلل مقصد عظيم من مقاصد إقامة الدين
أنا سأنظر للدين كله  فاألحزاب الدينية ماذا تفعل؟ تأخذ جزء من الدين وتقيم الدين عليه، من قال ،وليس الدين

امجع بل  ،ن لك حزب اما حيتاج أن تسمي نفسك امس ا وال تكو  : وسأمجع الناس علي من أجل إقامة الدين، نقول
هذه تنظيمات البد منها، اجعلهم جيتمعون مث يتفرقون كل واحد  ،يف املدارس واملعاهد واجلامعاتالناس يتعلمون 

واربطهم بالعلماء واربطهم بالسلف الصاحل واربطهم بالرتاث العظيم  إىل دين اهلل واربطهم بأهل العلممنهم يدعو 
 .دينربطهم بالالست أنت إمنا  ،وال تربطهم بشخصك ،الذي تركه األولني لنا

                                                             
َاقه  بَابُ كتاب الفنت، " )سنن ابن ماجه" 3  .صحيح: قال األلباين( 3993، األَُممه  اف رته
َاقه  فه  َجاءَ  َما بابكتاب اإلميان، " )سنن الرتمذي" 4  .حسن: قال األلباين( 2583، األُم ةه  َهذههه  اف رته
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جتد الناس يف هناية األمر ينظرون إىل هذه اجلماعات نظر التعظيم إىل أن نصل إىل نظر  ،فاحلزبية شأن عظيم
، وإذا كان بع ا يف أن من ليس معنا فهو ضدناواخلطر ط ،يف نفوسهم والء لغري اهلل ولغري دين اهلل فيكون !التشريع

؛ حرب هذه األحزاب والطوائف ماذا ستفعل؟ ستكون يف داخلهاغري أن نفس  ،افرتق املسلمني ،األمر هبذه الصورة
إذا مل يكن  ،ألن شهوة العلو شهوة ال يستطيع أحد أن يدافعها إذا مل يسري على دين اهلل وعلى إمخاد ذكر نفسه

 .صادق يف ذلك

والفرق اليت تنشأ يف هذه اجلماعات : اليوم ، اجتمعوا عليه، من أخطر ما يواجه املسلمنيإذن ال تتفرقوا يف الدين
امجعهم يف كل مكان على القرآن، ال تطلب منهم والءات  ،إنما نسعى حثيثًا لجمع الناس على القرآن داخلها،

ا ات سرية، ال تقم بعمليات تنظيميةخاصة، ال تطلب منهم اجتماع  .جتعل األمر يف الدعوة معق د 
دينيا  تفسد به أكثر مما أو  سياسيا حزبا   ليس ولكن اخللق، لدعوة توصلنا اليت الطرق كل ونستعملمني نكون منظ  

رتفعت ا ،والضغائن األحقاد بينها ونشرت صفها وأضعفت مشلها وفرقت األمة شتت قيتةامل زبياتاحل يصلح،
ۇ  ۆ  ۆ  چ جمتمعنا تفرق احلزبية، التعددات كثرتشعارات شيطانية، تعددت الرايات العنصرية،  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  : تعاىليقول ، ٦١: المؤمنون چۅ     ۈۈ  ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ 

 .١٧ – ١٩: الروم چىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ

 منه حنذر كما ،الدعوة يف الصغرية اجملتمعات منه حنذر نشعر، أن دون يدب خطري شديد  األمر حال كل على 
 ال: نقول حنذرهم أي مدرسة، أو معهد يف أي منه، البد تنظيم يف اجتمعوا من منه حنذر الكبرية، اجملتمعات

 يكون أال فيه أعمل أنا مكان: نقول الوقت نفس ويف .هلل والؤكم إمنا له، والءكم جتعلوا وال مكانكم على تتعصبوا
 فيه تتعلم الذي املكان هذا حتب هلل، وتربأ توايل ، جتاهه خاصة مشاعر لك تكون نعم جتاهه؟ خاصة مشاعر يل

 .فيه كانت املالئكة حتيُط بكموإخوانك  تأن اجتمعت الذي املكان حتب ال كيف !حتبه ال كيف القرآن،

 . وتربأ توايل أن وبني حتبه أن بني فرق هناك لكن

 املقابل يف تأيت للحزبية، ال: نقول يأيت أحد فلما فيه، عظيمة التوازن إىل احلاجة وعلى كل حال األمر كله يطرح
جتمع على اخلري، لكن ال توايل وتربأ عليهم، وال حتب اجتمع معهم ا !املسلمني مجاعات من للنفور دعوات ذلك

 ألن مساحة هناك مساحة، شيء لكل لكن ضدي، أو معي أنت: تقل وال تركتهم، الرأي خالفوك وإذامن حيُبهم 
 بكذا هتماماال مسائل يف الناس على وتزيدون شديدون أنكم أشعر العلم تعليم يف طريقتكم أحب ال أنا: تقول
 يف ولكن طريقة، وهذه طريقة هذه بأس، ال (حكمه، وحاله، ووضعه) وكذا كذا يكون يعلمين من أحب وأنا وكذا،
 .الشرع وتعظيم اهلل تعظيمكلنا جنتمع على  ،رسوله وقال اهلل قال نتعلم كلنا النهاية
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 ألن ه سبحانه وتعاىل أن يبني لنا الطريق،لنا إال هذا، مث ندعو  ما احلزبية، من يسلمنا أن اهلل ندعو أن إال لنا ما حنن
 وينهون ويبغضوهنا الساحة يف املوجودة لألحزاب ينظرون مبعىن !مبحاربته احلزبية حزب أصبح احلزبية حيارب ممن كثريا
 وتكون صفهم يف تنصف أن منهم الكالم تسمع الذي قبلت ما إذا لكن ،هنا إىل مجيل  ،التحزب عن الناس
 احلزبية حياربون الذين أصبح !األمر نفس على األمر عادقد  !عندهم من امطرود   وأصبحتَ  عليك بواحتز   هم ،معهم
 .األحزاب بغض من احلزبية التاريخ يف دتول   !األحزاب غضبُ  من األحزاب دتتول   فقد كثري، وهذا ،بأنفسهم اأحزاب  

 فرقة املشبهة هؤالء وأصبح -مالك اإلمام عصر- املتقدمة العصور من عصر يف اهلل صفات يف التشبيه وقع ملا: مثال
 فيه يضادون افكري   احزب   وأصبحوا اهلل، صفات بتعطيل اآلخرون اجلماعة عليهم رد   األمر، هذا على اجتمعوا ومجاعة

 بقوا الذين واجلماعة السنة أهل  سلم؟ من األول، خيالف احزب   نواكو   وبذلك املشبهة، على ارد   ةلفاملعط املشبهة،
 رسول اهلل منهج معبقوا  هؤالء، فكر ويرفضون هؤالء فكر يرفضون هؤالء، ويبغضون هؤالء يبغضون دينهم، على

 . وسلم عليه اهلل صلى

أمر غاية ، املستقيم الصراط على اهلداية املسلمني وجلميع ولكم يل وجل   عز   اهلل وأسأل لكم أقول الزلتفإذن املعىن 
 معظ   من فنحن اإلنسان، ريشعُ  أن دون النفوس إىل تسربا   يتسرب ألنه ؛عناية تاج إىلحي غاية يف الدقةيف احلساسية 

 باب كل املسلمني أبواب وطرق املسلمني، بني ذلك نشريف  وبذل جهده شرعهم عظ  و  نبيهم عظ  و  كتابه موعظ   اهلل
رأي  قال إذا يفرضوهنا، اليت آرائهم بكل نقبل أن ودون هلم ننتمي أن دون هؤالء مع حنن احلق، إليصال يستطيعه

 .احلزبية بالضبط هذه هي احلزبية هذه اجلميع، يقبله أن بد ال رئيسهم هذا

 إن كرب، من هبم ما املسلمني عن يرفع أن وجل   وأسأل اهلل عز   املستقيم، الطريق إىل اهلداية وجل   عز   اهلل أسأل
 كنا فبعدما ،واألهواء اآلراء وتعظيم واتباع سبب، أهم هذا بالعلم العناية قلة هو األحزاب ظهور يف الرئيس السبب

الناس أن جيتمعوا حوهلم  الناس يرفعون رايات ويريدون من !باملئات األحزاب اآلن وحزبني حزب البالد يف نرى
هلم رأي مث جيمعون الناس عليه ويبذلون جهدهم ويكررون حىت  يكون !أصبح هذا هو الطريق وحيذرون من غريهم،

نتهى األمر بأننا بدل احلزب واحلزبني الذي كان يعاين منه االناس عليه وحيذرون من أي أحد خيالفهم، و  امعو جي
 . املستعان صبحت األحزاب باملئات، واهلل وحدهأ ،األوائل

 كاجتماع العامة، االجتماعات من الشارع به أمر ما :فيه التفرق وعدم الدين على االجتماع أنواع ومن": يقول
  ."والجهاد الخمس والصلوات والجمع واألعياد، الحج
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 ،قائد هناك يكون أن البد االجتماع هذا كل ويف املسلمني، هبا وجل   عز   اهلل أمر اليت االجتماع أنواع من هذا فإذن
  .االفرتاق -األمور حىت يف هذه- بيسب   حوله من وافرتاقهم اإلمام على بهمغَ فشَ  إمام،أن يكون هناك البد 

 " التفرق وعدم لها باالجتماع إال تكمل وال تتم ال التي العبادات من ذلك وغير"

صبح األمر باالجتماع عبادة، أ التفرق، عن وهنى باالجتماع أمر وإذا ،باالجتماع يأمر العظيم الدين هذا إذن
 .اإلميان أبواب لنا حفتوي اآلثام من يسلمنا أن اهلل فنسأل إمث، والتفرق

 لّله اإلخالص إلى دعوتهم حيث المشقة، غاية عليهم شقّ   : أي  { ِإَلْيهِ  َتْدُعوُهمْ  َما اْلُمْشرِِكينَ  َعَلى َكبـُرَ  }"
 ِمنْ  الَِّذينَ  ذُِكرَ  َوِإَذا بِاآْلِخَرةِ  يـُْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  قُـُلوبُ  اْشَمَأزَّتْ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ذُِكرَ  َوِإَذا }   : عنهم قال كما وحده،

 ". { ُعَجابٌ  َلَشْيءٌ  َهَذا ِإنَّ  َواِحًدا ِإَلًها اآْلِلَهةَ  َأَجَعلَ  }   : وقولهم  { َيْسَتْبِشُرونَ  ُهمْ  ِإَذا ُدونِهِ 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم  دعاهم ملا .وحده هلل  اإلخالص إىل مهتدعو  حيث  ملاذا؟ املشقة، غاية عليهم شق: أي
 !عليهم اصعب   كان لإلخالص

 لرسالته لالجتباء يصلح أنه يعلم من خليقته من يختار أي  { َيَشاءُ  َمنْ  ِإَلْيهِ  َيْجَتِبي اللَّهُ  }"يقول سبحانه وتعاىل 
 ". وخيرها األديان أفضل لها واختار األمم، سائر على وفضلها األمة هذه اجتبى أن ومنه وواليته

ائ  چ :تعاىل يقول ،بشر وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن وبسبب التوحيد دعوةالدين بسبب  يردون كانوا ألهنم

: الزخرف چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ،.١٨: اإلسراء چائ  ەئ  ەئ  وئ 

١٩. 

 لربه، إنابته وهو تعالى، اهلل هداية إلى به يتوصل العبد، من الذي السبب هذا  { يُِنيبُ  َمنْ  ِإَلْيهِ  َويـَْهِدي }"
 من الهداية، طلب في اجتهاده مع العبد مقصد فحسن وجهه، قاصدا وكونه إليه، قلبه دواعي وانجذاب

 ". { السَّاَلمِ  ُسُبلَ  ِرْضَوانَهُ  اتـََّبعَ  َمنِ  اللَّهُ  ِبهِ  يـَْهِدي }   : تعالى قال كما لها، التيسير أسباب

 عنده من سبب كهنا يفعل؟ ماذا والعبد صطفاء،لال ،للرسالة يشاء من خيتار جيتيب من يشاء، وجل   عز   اهلل أن أي

 . چں  ڻ  ڻ  ڻچ   اإلنابة ، ماهو السبب؟ ينجو أن أجل من
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 وكونه إليه، قلبه دواعي وانجذاب لربه، إنابته وهو، هلل وتعاىلا يتوص ل به إىل هدايةهذا السبب الذي من العبد 
 .وجهه قاصدا

 وتعاىل سبحانهيهدي إليه  ،تنيب أنب عليك ،والشرع الدين تابع ممن وتكون واالختالف التفرق من تنجو إذن حىت
  ؟تنيب أن معىن ما، له تنيب أنهو  ربنا إىل تصل أن أجل من به تقوم الذي فالعمل .ينيب من

يكون  رضاه، طلب مجيع أعمالكتتابع يف  تريد رضاه، دائمامبعىن  إليه، منجذب طول الوقت قلبك يكون أن
منهم البحث عن  منهم بذل اجلهد وصح   وصح   اإلنابة منهم تصح   إن فهؤالء فمثل مقصدك طلب الرضاء،

 أخرى جهة ومن الطريق يدهلم جهة فمن ،ولطفه برمحته يعاملهم وجل عز اهلل ،فأخطؤواذي يرضي اهلل الطريق ال
 .وزالهتم أخطاءهم هلم يغفر

 ".من أسباب التيسير لها الهداية، طلب في اجتهاده مع ،العبد مقصد فحسن"

 العبد مقصد فحسن . 
 اهلداية طلب يف اجتهاده مع .2

 من أسباب التيسري هلا 

 ..وخناف وخناف ،فيها فندخل احلزبية حنارب أن وخناف ندري، ال وحنن اأحزاب   نكون أن وخناف أزمة يف هنا وحنن
 يف وجنتهد ،اهلل رضى طلب يف قصدنا فنحسن ،ماذا نفعل؟ جنتهد يف طلب اهلداية ينيب، من إليه يهدي اهلل: نقول
 فيقول أحد يأتيك ،مبكالمه البشر خيبطك فال اهلداية، لنا وجل   عز   اهلل رييس   ،هذا فعلنا إذا ،اهلل من اهلداية طلب

ڻ  چ تكن فال، اإلنسان عقيدة يشتت شيء أكثر الناس من التخبيط هذا الطريق، وهنا الطريق هذا: لك

: اجلواب چھھچ له؟ يقولون ماذا چہ  ہ   ہ  ہ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 

 من أراحنا وجل   عز   اهلل هلل، احلمد ، ٢٩ :األنعامچڭ  ۇۇ ڭ ۓ ۓ ڭڭ ے ھ ےچ
 .شتاهتم ومن اخللق

  نفعل؟ ماذا

 وبذلنا بقلوبنا اجتهنا فإذا إليه، بقلوبنا نتجه بربنا، سغيثن االستغاثة، إال لنا ما الصورة هبذه األمور علينا ختتلط ملا
 إىل يوكلنا مل الذي العاملني رب هلل احلمد ،ر لنا الطريقس  يوي ،األسباب لنا يرسل اهلل ،األسباب أخذيف  جهودنا
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 على ذلك، وجل   احلمد هلل رب العاملني، فضل علينا أن نشكر اهلل عز   ،املعنوي يف رزقنا وال املادي رزقنا يف الخلقة 
 .ذلك يف اجلهد ونبذل رضاه إرادة يف صادقني نكون أهم شيء لكن

 بأحوال العلم مع  { ِإَليَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  }   : قوله مع  { يُِنيبُ  َمنْ  ِإَلْيهِ  يـَْهِدي }  اهلل أن اآلية، هذه وفي"
 اهلل رضي الراشدين، الخلفاء خصوصا حجة، قولهم أن على دليل إنابتهم، وشدة عنهم، اهلل رضي الصحابة

  ." أجمعين عنهم

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻچ   :تعاىل وقوله الشورى اآلن يف ندرسها اليت اآلية هذه :قال بفائدة الشيخ خرج

 حجة، قوهلم أن على دليليوصلنا ملاذا؟ س إنابتهم، وشدة عنهم، اهلل رضي الصحابة بأحوال العلم مع ٩٦ :لقمان
 .  أمجعني عنهم اهلل رضي الراشدين، اخللفاء اخصوص  

  ،زي  متُ  عالمات هذه، فإذن  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻچ : وأمرنا ، چں  ڻ  ڻ  ڻچ اهللإذن 

 .حجة علينا قوهلم جعلنا ،الراشدين اخللفاء خاصة يتني، ونظرنا إىل حال الصحابة الكرامنا لآلفإذا نظر 

 الناس فجعل حدث الذي ما اآلن چۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ : تعاىل يقول
  يتفرقون؟

 اهلل أنزل بما تغتروا ال أنكم أخبرهم التفرق، عن ونهاهم دينهم، على المسلمين باجتماع تعالى أمر لما"
 ففعلوا لالجتماع، الموجب الكتاب عليهم اهلل أنزل حتى يتفرقوا لم الكتاب أهل فإن الكتاب، من عليكم

 المشاحنة بينهم وحصلت وتحاسدوا، تباغضوا فإنهم منهم، وعدوانا بغيا كله وذلك كتابهم، به يأمر ما ضد
  ." مثلهم تكونوا أن المسلمون أيها فاحذروا االختالف، فوقع والعداوة،

 إن   الكتاب، أعطاكم اهلل بأن صطفاءاال هبذا تغرتوا ال حذر، على فكونوا جتتمعوا أن وأمركم الدين هبذا وصاكم إذن
هذا  ملاذا؟ ،ضد ما يأمرهم به كتاهبم ففعلوا ،لالجتماع املوجب الكتاب عليهم اهلل أنزل حىت يتفرقوا مل الكتاب أهل

 أن يريد واحد كل حتاسدواو  ،هذا أول األمر ،تباغضوافإهنم  .منهم اوعدوان   ابغي   كله ذلكبسبب مايف نفوسهم، 
 الكتاب أن تغرتوا الف، األمور وال عنده عقل يوازي الرأي، صاحب هو يكونكل واحد يريد أن  ،لرأيه ينتصر
 .الكتاب تستقبل اليت هي نفوسكم إن ،معكم
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نَـُهم َلُقِضيَ  مسمى أجل إلى }  القاضي العذاب بتأخير  : أي  { رَبِّكَ  ِمنْ  َسبَـَقتْ  َكِلَمةٌ  َوَلْواَل  }"  حكمته ولكن  { بـَيـْ
 خلفا وصاروا ورثوهم الذين  : أي  { بـَْعِدِهم ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأورِثُوا الَِّذينَ  َوِإنَّ  }   . عنهم ذلك تأخير اقتضى وحلمه

 حيث االختالف، في يوقع كثير اشتباه لفي  : أي  { ُمرِيب   ِمْنهُ  َشك   َلِفي }  منهم العلم إلى ينتسب ممن لهم
  ." المذموم االختالف في مشتركون والجميع وارتيابا، شكا اختلفوا خلفهم فإن وعنادا، بغيا سلفهم اختلف

 ابغي   اختلفوا بأهنم األمر بدأ املقصود هبم النصارى واليهود، يعين .:عنهم ذلك تأخير اقتضى وحلمه حكمته ولكن
 وعندهم بعدهم من أتوا اختلفوا، ،ال يتنازل أحد عن رأيه ،لرأيه وهذا لرأيه هذا ينتصر ،بعضا بعضهم يعاند ا،عناد  و 

 .معهم ما صحة يف واالرتياب الشك ولكنه االختالف سبب

 إليه فادع رسله، وأرسل كتبه به اهلل أنزل الذي المستقيم، والصراط القويم فللدين  : أي  { َفادْعُ  َفِلَذِلكَ  }"
 ألمر موافقة استقامة  : أي  { ُأِمْرتَ  َكَما }  بنفسك  { َواْسَتِقم }  يقبله، لم من عليه، وجاهد عليه، وحضهم أمتك
 فأمره ذلك، على االستمرار وجه على لنواهيه، واجتنابا اهلل ألوامر امتثاال بل إفراط، وال تفريط ال اهلل،

  . "ذلك إلى بالدعوة غيره وبتكميل االستقامة، بلزوم نفسه بتكميل

 .نسمع مبا ينفعنا أن اهلل أسأل الشيخ كالم فيه قرأنا أمس هلل احلمد وهذاإذن هبذا الكتاب، 

   . له تخصيص يرد لم إذا ألمته أمر ـ وسلم عليه اهلل صلى ـ الرسول أمر أن المعلوم ومن"

 دينهم، بعض على باتباعهم إما والمنافقين الكفرة من الدين، عن المنحرفين أهواء  : أي  { َأْهَواَءُهم تـَتَِّبعْ  َواَل  } 
 إذا إنك العلم من جاءك ما بعد من أهواءهم اتبعت إن فإنك االستقامة، بترك أو اهلل، إلى الدعوة بترك أو

 كلهم، الرسل دين هو لهم، اهلل شرعه الذي دينهم حقيقة ألن  " دينهم تتبع وال "   : يقل ولم الظالمين، لمن
 ". ولعبا لهوا دينهم واتخذوا أهواءهم، اتبعوا بل يتبعوه، لم ولكنهم

 .أمروا كما ويستقيمون يدعون مأهن واجبهم واملسلمون وأنتم أنافأنت و 

 .اخلطري الصنفهذا  المنافقين ومن صنف،هذا  الكفرة من

، حيتاجون ما اليوم الناس أن يقنعونك اهلل إلى الدعوة بترك أو دينهم، بعض على باتباعهم إما ،أهواءهم تتبع ال
من احلاجة إىل الطعام والشراب،  أعظم بل ،والشراب الطعام إىل كاحلاجة العلم إىل احلاجة إن !ماذا ال حيتاجون؟
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وعلمهم القرآن وعلمهم السنة، هل هناك أحد  عاء إىل اهلل، فحبب اهلل إىل خلقهوهل هناك أحسن قوال  ممن د
  أحسن قوال  من ذلك؟

على هذا الدين، الذين  تباع دينهم وتفكيرهم أو بترك الدعوة إلى اهلل أو بترك اإلستقامةابفإذن ال تتبع أهوائهم 
 .متم أنفسكم هبذا الفعل، واهلل عز وجل مل يقل وال تتبع دينهمظل

َزلَ  ِبَما آَمْنتُ  }   : ومناظرتهم جدالهم عند لهم  { َوُقل }"  ". { ِكَتاب   ِمنْ  اللَّهُ  أَنـْ

 .كتاب من اهلل أنزل مبا آمنت: احلق هلم لتبني ومناظرهتم جداهلم عند هلم وقل

 على وهيمنته وجاللته اإلسالم شرف على الدال العظيم، األصل هذا على مبنية لهم مناظرتك لتكن  : أي"
 ".اإلسالم من جزء عليه أنهم الكتاب أهل يزعم الذي الدين وأن األديان، سائر

كتايب والكتاب الذي نزل على هبا، مؤمن أنا الكتب كل كتاب، من اهلل أنزل مبا آمنت أنين هو ماهو األصل؟
 .اهلل أنزله كتاب بكل مؤمن ،على إبراهيم توالصحف الذي أنزل على عيسىموسى والكتاب الذي نزل 

 وأنتم مبوسى، ونؤمن السالم عليه بعيسى نؤمن فنحن اإلسالم، من جزء هو عليه أهنم يقولون الذين الدين أي
 .بنبينا تؤمنوا أن الكتاب أهل يا عليكم

 الرسل ببعض أو الكتب، ببعض اإليمان على مبنية مناظرة ناظروا إن الكتاب أهل أن إلى إرشاد هذا وفي"
 أن شرطه من إليه، ينتسبون الذي والرسول إليه، يدعون الذي الكتاب ألن ذلك، لهم يسلم فال غيره، دون

 والتوراة وعيسى بموسى باإليمان إال يأمرنا لم ورسولنا فكتابنا به، جاء وبمن القرآن بهذا مصدقا يكون
  . بصحته ومقرة له مصدقة أنها وأخبر بها، وصدق بها أخبر التي واإلنجيل،

 باإليمان يأمرنا فلم لكتابنا، يوافقوا ولم لنا، يوصفوا لم الذين وعيسى، وموسى واإلنجيل، التوراة مجرد وأما
 ". بهم

 أمرنا أمرنا بأي شيء؟  ،(والنصارى اليهود ) الكتاب لأه عن الكالم اآلن وعيسى، مبوسى باإلميان أمرنا حنن إذن
 خرب فيها اأهن كتابنا يف ُعلمنااليت أخرب اهلل هبا، وكانت التوراة واإلجنيل  واإلجنيل التوراةو  بعيسى وموسى نؤمن أن

 .واإلجنيل للتوراة مصدق القرآن فأتى وسلم عليه اهلل صلى النيب وفيها خرب عن القرآن عن
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وهذا اإلجنيل وهو  ،التوراة وهي تكون من كالمهمسم يقولون هذه ، أما جمرد أن يشرتك االفهذا الذي نؤمن به
هذا مل نؤمر  !وهذا عيسى بصورة ليست حقيقية ويصفوهنا أحواال  ليست حقيقية ،وهذا موسى ،حمرف من عندهم

 .أن نؤمن به

َنُكمُ  أِلَْعِدلَ  َوُأِمْرتُ  }   : وقوله"  أهل يا غضكموب عداوتكم تمنعني فال فيه، اختلفتم فيما الحكم في  : أي  { بـَيـْ
 ".بينكم العدل من الكتاب

 .للكتاب حتريفكم أي شيء؟ من أجل أجل من بغضكم 

 :"وغيرهم الكتاب أهل من المختلفة األقوال أهل بين الحكم في العدل ومن"

 ما هو العدل؟

 ".الباطل من معهم ما ويرد الحق، من معهم ما يقبل أن"

 .فنُرده الباطل أما سنقبله، يقولونه أن ميكن حق هناك

 ". منا به بأحق لستم الجميع، رب هو  : أي  { َورَبُُّكم رَبُـَّنا اللَّهُ  } "

هبؤالء  اأن اهلل ربُنا وربُكم أمرنا وأمركم، أن تؤمنو  يوصلكم، الذي هو طريقكم أن تظنون فلماذا ،وربكم ربنا اهلل
كما تؤمنوا بالتوراة أو اإلجنيل   ،كما شرع سبحانه وتعاىل وأمركم أن تؤمنوا  ،األنبياء كما وصف وبكتبه كما أمر

 .تؤمنون بالقرآن

نَـَنا ُحجَّةَ  اَل  }  وشر خير من  { َأْعَماُلُكم َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا َلَنا }    َنُكمُ  بـَيـْ  واتضح الحقائق، تبينت ما بعد  : أي  { َوبـَيـْ
 هو إنما الجدال، من المقصود ألن محل، والمنازعة للجدال يبق لم الضالل، من والهدى الباطل، من الحق
 ال الكتاب أهل أن بهذا المراد وليس الغاوي، على الحجة ولتقوم الراشد، ليهتدي الباطل، من الحق بيان

  . ذكرنا ما المراد وإنما  { َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ُتَجاِدُلوا َواَل  }   : يقول واهلل كيف يجادلون،

 .الغاوي على احلجة وتقوم الراشد ليهتدي ؟ألجل أي شيء الباطل، من احلق بيان اجلدال من املقصود ألنملاذا؟ 

 .اإلطالق علىاجلدال  ممنوع وليس احلق، لكم وبينا جادلناكم بعدما وبينكم بيننا حجة ال املقصود أي
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نَـَنا َيْجَمعُ  اللَّهُ  }"    . الكاذب من الصادق حينئذ ويتبين بعمله، كال فيجزي القيامة، يوم  { اْلَمِصيرُ  َوِإَلْيهِ  بـَيـْ
تـُُهمْ  َلهُ  اْسُتِجيبَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِفي ُيَحاجُّونَ  َوالَِّذينَ  }  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  َغَضبٌ  َوَعَلْيِهمْ  رَبِِّهمْ  ِعْندَ  َداِحَضةٌ  ُحجَّ

 .وبينكم بيننا حجة ال  : لقوله تقرير وهذا  { َشِديدٌ 

  : أي  { َلهُ  اْسُتِجيبَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  }  المتناقضة والشبه الباطلة، بالحجج  { اللَّهِ  ِفي ُيَحاجُّونَ  الَِّذينَ  }  أن هنا فأخبر
 .الساطعة والبراهين القاطعة، اآليات من لهم بين لما والعقول، األلباب أولو لّله استجاب ما بعد من

تـُُهمْ  }  تبين ما بعد من للحق المجادلون فهؤالء  مشتملة ألنها  { رَبِِّهم ِعْندَ  }  مدفوعة باطلة  : أي  { َداِحَضةٌ  ُحجَّ
   ". باطل فهو الحق، خالف ما وكل الحق رد على

من  احجج   خيرتعونيأتون  وبيانه احلق ظهور بعد فهؤالء يفكرون، الذين األلباب أولوا ويقبله يظهر احلق أن: املعىن
 .اواضح   احلق بيان بعد باطلة احلجج هذه وتكون احلق أجل أن يردوا

 أثر هو  { َشِديدٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  }   . وتكذيبها وبيناته الّله حجج عن وإعراضهم لعصيانهم  { َغَضبٌ  َوَعَلْيِهمْ  } 
 ". بالباطل للحق مجادل كل عقوبة فهذه عليهم، الّله غضب

 جليا احلق له ظهر أن بعد اخرتاعات وخيرتع جدال يف يدخل من كلخص   إمنا الكتاب أهل خيص الطبعا   وهذا
 هذا كل فيرتك اهلل، صفات مالك آثار فيه وترى شرعه يف الرمحة تفاصيل ظهرت الرمحة دين الدين هذا:  مثال  ف

 يوجد الشرع يف وملاذا والعبيد، الرقيق عن يكلمك شبهة، مث يأيت يلقي عليك الشأن، وبيان احملاجة بعد الظاهر
 فهمه وواضح جوابه عندنا أمر هذا مثل: حال كل وعلى احلق، تبني بعدما ةالشبه إلقاء أنواع من نوع وهذا عبيد،
 الشؤون يف خربة ذا تكون أن حتتاج تُفهم أن أجل من وراألم هذه أن أي شيء؟ اإلشكال يف يف اإلشكال لكن

 وهل ،وال زالت كانت كيف البشريةويف أوضاع  احلروب أوضاعذا خربة يف  اخللق، أحوالذا خربة يف  جتماعية،اإل
 .تفصيل إىل حيتاج األمر لكن ؟نتهتا البلدانالغرب والشرق على  غارات وهل ختفوا؟ا العبيدهم 

ويدُخلون إىل تفاصيل حتتاج أنت  احلق، هو الدين هذا أن على واضحة داللة فيه الذي البني   الظاهر يرتكون فهم
 .بالباطل جدل  هو  إمنالطرحها وفهمها وبياهنا تفاصيل، فهذا 

اهلل  ه يسري لو أنت دعوتبيان عليك يشكل والذي حق، كل إىل اخللق يوصلودين  السالمدين و  الرمحة دين الدين
 .ي إليه من ينيب يف إرادة احلق، إذن الشرط واضح أن اهلل يهد اأن يسلم لك قلبك وأن تكون صادق  
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ه وكرمه أن جيعله جملسا  مباركا  وأن ينفعنا مبن   وجل   ، أسأل اهلل عز  شورىلا سورةيف  العظيمة اآلياتمن  تيسر ما هذا
 .به

 


